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Інформаційнопросвітницький напрям

Путівник для абітурієнтів
«Шлях до кар'єри
в атомно-енергетичній галузі»
Усвідомлюючи важливість залучення молоді до навчання
технічним
спеціальностям
та
розуміючи
важливість
збереження і примноження кадрового потенціалу в атомній
галузі, Українським ядерним товариством навесні було
розроблено путівник для абітурієнтів та їх батьків – «Шлях
до кар’єри в атомній енергетиці».
Цей путівник підготовлений з метою сприяння розвитку
технічних спеціальностей та залучення молоді до навчання
та подальшого працевлаштування і професійної кар’єри в
атомній галузі України. Він включає в себе корисну
інформацію для майбутніх студенів, яка допоможе їм не
тільки визначитись з майбутнім фахом та конкретною
спеціальністю, а і місцем подальшого працевлаштування.

V Міжнародна конференція
INUDECO

За звітній період вийшло 2 нових випуски
науково-технічного
журналу
«Ядерна
енергетика та довкілля», співзасновниками
якого
є
ДП
"Державний
науковоінженерний центр систем контролю та
аварійного реагування", Інститут пролблем
безпеки
атомних
електростанцій
Національної академії наук України та ГО
"Українське ядерне товариство".

Цьогорічна V Міжнародна конференція
«Проблеми зняття з експлуатації об’єктів
ядерної
енергетики
та
відновлення
навколишнього середовища» (INUDECO
2020) відбулась 27 – 29 квітня 2020 р. в
режимі онлайн.
У конференції взяли участь більше 100
учасників з України, Білорусі, РФ, Чехії,
Польщі, Німеччини та Японії, серед яких 8
членів Українського ядерного товариства,
яке
вкотре
виступає
інформаційним
партнером заходу.

Онлайн школа
НАЕК «Енергоатом»

УкрЯТ вчергове долучилось до проведення освітнього проекту
«Весняна Школа» у якості співорганізатору. У зв’язку з
карантинними обмеженнями проект відбувся в онлайн форматі,
зібравши понад 60 учасників.
На слухачів Весняної школи чекав курс пізнавальних лекцій від
провідних фахівців-атомників, керівників ключових підрозділів
Енергоатома, а також профільних експертів та представників
міжнародних
партнерів
Компанії.
Фахові
спікери
у
безпосередньому спілкуванні ділились зі слухачами курсу
унікальним досвідом та знаннями, найактуальнішою інформацією
щодо останніх подій та майбутніх перспектив галузі, а команда
організаторів провела цікаві інтерактивні завдання, які стали
чудовою нагодою для кожного учасника відчути себе справжнім
атомником та запропонувати власні ідеї розв’язання важливих
для галузі питань.

Онлайн-зустрічі серії
«Шлях до кар'єри
в атомно-енергетичній галузі»
УкрЯТ продовжує докладати всіх зусиль,
щоб технічні професії були престижними, а
молоді фахівці ядерної галузі отримували
гідну зарплату, високі соціальні гарантії,
можливості
для
кар’єрного
та
професійного зростання.
Так,
Українське
ядерне
товариство
організувало влітку 2 онлайн-зустрічі для
молоді та абітурієнтів зі студентами та
випускниками профільних для ядерної
галузі університетів, а також фахівцями
підприємств атомної енергетики.

Інформаційні стенди
з основ ядерної фізики

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

У вересні 2020 року Товариством для
шкільних кабінетів фізики були розроблені та
виготовлені навчальні стенди стосовно основ
ядерної фізики. Тематика стендів висвітлює такі
питання,
як
види
радіоактивного
випромінювання, ізотопи, поділ важких ядер,
ланцюгова
ядерна
реакція,
проникаюча
здатність
різних
видів
радіоактивного
випромінювання, принципова схема атомної
електростанції, фізичні сталі та техніка безпеки
на уроках фізики. Використання таких стендів у
процесі навчання в школах допоможе учням
візуально представити процеси ядерної фізики
та сприятиме кращому засвоєнню ними
навчального матеріалу.

Всеукраїнський конкурс рефератів
«Ядерна енергія і світ»

8-9 жовтня 2020 року відбувся фінал
Всеукраїнського
конкурсу
рефератів
«Ядерна енергія і світ», який проводять
серед українських старшокласників НАЕК
«Енергоатом»
і
Українське
ядерне
товариство. Цього року, зважаючи на
карантинні заходи, запроваджені Кабінетом
Міністрів
України
через
поширення
коронавірусу COVID-19, фінал конкурсу
проводився в онлайн-форматі та зібрав
рекордну кількість учасників.

8-9 жовтня 2020 року відбувся фінал
Всеукраїнського
конкурсу
рефератів
«Ядерна енергія і світ», який проводять
серед українських старшокласників НАЕК
«Енергоатом»
і
Українське
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Науково-технічний журнал
«Ядерна енергетика та довкілля»

За звітній період вийшло 2 нових випуски науково-технічного
журналу «Ядерна енергетика та довкілля», співзасновниками якого
є ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та
аварійного реагування», Інститут проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України та ГО
«Українське ядерне товариство».
Випуски №17 та №18 увібрали у себе статті, що присвячені
актуальним питанням атомної енергетики та радіоекології, зокрема:
технологічних аспектів функціонування ядерних установок,
культури безпеки, радіаційного моніторингу і впливу атомної
енергетики на довкілля.

Державницький
напрям

Експертно-аналітична рада
при президенті
НАЕК «Енергоатом»
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Щоб почути думки та прогнози визнаних
фахівців
галузі
стосовно
кризи
в
електроенергетиці України, 10 липня було
проведено засідання експертно-аналітичної
ради ветеранів атомної енергетики (ЕАР) –
консультативно-дорадчого
органу
при
президенті НАЕК «Енергоатом». Члени ЕАР,
серед яких і члени правління Українського
ядерного товариства разом з керівниками
Енергоатома
під
час
глибокої
дискусії
обговорювали, як вирішити найнагальніші
проблеми галузі та забезпечити її подальший
розвиток.

Аналітичний звіт
«Вплив ядерної галузі
на розвиток України»
УкрЯТ влітку представило результати дослідження
впливу
функціонування
ядерно-енергетичного
комплексу на розвиток України. Метою дослідження
було надати комплексну оцінку діяльності підприємств
ядерної галузі України та визначити їхній загальний
вплив на економіку, соціальну сферу та екологію
нашої
держави.
Перше
дослідження
було
презентовано у 2019 році та підготовлено разом з
Асоціацією «Український ядерний форум» (УЯФ).
Методологія для дослідження розроблялалсь спільно
Українським ядерним товариством та асоціацією
«УЯФ».

Міжнародний
напрям

Генеральна Асамблея
Європейського
ядерного товариства
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

18 червня відбулась Генеральна Асамблея
Європейського ядерного товариства (ЄЯТ), в
рамках якої було представлено звіт з діяльності
за першу половину 2020 року та окреслено
плани
на
майбутнє.
УкрЯТ,
як
член
Європейського ядерного товариства, в рамках
визначеної квоти взяло участь у Генеральній
Асамблеї і представило інформацію про свою
діяльність та огляд поточного стану і
проблемних питань функціонування атомної
енергетики України (презентація виконавчого
секретаря УкрЯТ). Захід відбувся в заочній
формі у зв’язку з карантинними обмеженнями,
що діють в Європейських країнах та Україні.

УкрЯТ долучилось до проекту
«Ядерні герої клімату»

Європейське ядерне товариство вже багато років виступає за
позиціонування атомної енергетики як необхідної складової для
досягнення вуглецево-нейтрального майбутнього та збереження
клімату. У 2015 році була започаткована ініціатива «Атомна
енергетика за збереження клімату» (Nuclear for climate),
підписантом якої стали понад 40 галузевих організацій з усього
світу, серед яких і Українське ядерне товариство. В планах на
2020 рік – продовження просування ініціативи серед міністерств
енергетики та екології країн ЄС та Європарламенту. Для цього був
започаткований проект «Ядерні герої клімату», що має на меті
надихнути людей на створення стійкого майбутнього, без
використання вуглецевої енергії та популяризувати фахівців, які є
провайдерами в ядерній енергетиці та промисловості

Взаємодія з ядерними
товариствами Європи

Протягом звітного періоду здійснювалась тісна
взаємодія з ядерними товариствами Європейських
країн та Європейським ядерним товариством.
Зокрема, було заплановано здійснення товариського
візиту делегації Чеського ядерного товариства до м.
Києва та на майданчик Рівненської АЕС.
Також велась активна підготовка до візиту в Україну
представників ядерного товариства Данії та Великої
Британії (The Nuclear Institute).
Однак, враховуючи Постанову КМУ №211 від
11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» заплановані візити
було відмінено до стабілізації ситуації.

Організаційний
напрям

Засідання правління
Товариства

За звітній період вийшло 2 нових випуски
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журналу
«Ядерна
енергетика та довкілля», співзасновниками
якого
є
ДП
"Державний
науковоінженерний центр систем контролю та
аварійного реагування", Інститут пролблем
безпеки
атомних
електростанцій
Національної академії наук України та ГО
"Українське ядерне товариство".

У зв’язку з карантином на території України
засідання Правління Українського ядерного
товариства відбулось у заочній формі. Така
форма проведення засідання передбачена
статутом
Товариства
та
проводиться
шляхом
дистанційного
голосування.
Відповідно до регламенту, 18 березня
секретаріатом УкрЯТ було розіслано
інформаційну
довідку
щодо
порядку
денного засідання членам Правління, а
підсумки голосування підбито 16 квітня
2020 року.

Робота відокремлених
підрозділів

Спортивні заходи
Рівненської АЕС

Gard Energy Ride
на Южноукраїнській АЕС

В зоні розташування Южно-Української АЕС
10 жовтня відбувся перший веломарафон
«Gard Energy Ride». Більше 250 спортсменіваматорів помірялися силами на одній з
найскладніших
і
в
той
же
час
наймальовничіших трас України.
Організаторами
веломарафону
виступили
Южно-Український
енергокомплекс
та
громадська організація «Асоціація територій
зони спостереження АЕС України». Захід
підтримали
первинна
профспілкова
організація ВП ЮУАЕС, Організація молоді та
громадська організація «Українське ядерне
товариство».

Майбутнє за ядерною енергетикою!

